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„z A C H Ę TA "

Kinematograf Miejski
Do niedzieli 12-11:0 wrześnie 1926 roku

Ekran i scena razem!

łłA

Od c:nnrtku 9/ IX do niedzieli 12(IX wł'lcznle
Wielkie arcydzieb wytwórni First National Pictures w New-Yorku.

Program o kolo 3 godzin!

N<jpo tęzrdejsza

preca niezrównanego reżysera HEX INGRAMA twórcy
„Czterech jeźd źców apokalipsy" i „Scaramouche" p. t.

FALACH

Demon Morza

NAMIĘTNOŚCI

podług słynnej powieści

autora "Scaramouche"
RAF_tELA SABATINIEGO.
Sensacyjny dramat w 12 aktach. W rolach głównych:

(TORNADO)
wzruszający

dramat życiowy w 8-iu wielkich aktach.
Nad procraml - „My plerwna Brycada" zdj~cia ze Zjazdu Leg.
Polskich w Kielcach i mars.zu szlakiem kadrówki, ponadto wesoła komedja w l-ch aktach.
Nad program na scenie! Pożegnalne wyst~py słynnego teatru artystycznego „ZIELONA PAPUGA"
PROGRAM: a) Porcelanowe figurynki - sketch choreograficzno-muzyczny, b) Chór Syberyjskich Narodowości - w nowym repertuarze,
c) Wiejski flirt (Czastuszki) - Wesoły obrazek,
Udział biorą: Z. Kiełczew•ka, Dormanówna, Anto~ow, Gorjainow, Kaźmin i Storożow. Własne dekoracje! Zapowiadacz Tomaszewski.
Pierwszorz~dne trio muzyczne -- Ceny miejsc 50 gr., 70 gr. i 1 zł.

PunieWałlk,

wtmk i śruda daia 13, 14 i5

września

Dziecko i

llLTOI SILLS, ENID BENNETT i WALLACE BEERY.
Kilka danych 1<tatystyexnym o filmie „Demon Morza"
3000 statystów bierze udział w masowych scenach, 200 marynarzy odgrywalo roi~ galerników, 3 statystów postradało życie przy zdj~ciach
walk morskich, Podczas zdjęć jeden wielki parowiec zaton'!I na Oceanie Spokojnym. Film ten jest najwspanialszym wyrazem pot~gi kinematografji, koszt produkcji wyniósł 2 miljony dolarów.

1926 ruh

twl.._

świat

fi

A fł O S• Od czwartku przyszłego tygodnia wyświe
- - - - - · tlany b~dzie piękny dramat życiowy p. t.

nadzwyczaj ciekawy dramat naukowy w 6-ciu wielkich
aktach, który winni obejrzeć wszyscy. I dzieci i dorośli, zwłaszcza rodzice i wychowancy.

„NIEGff.JłJ

NAD P.UOGUAM??
Pocz~tok

seansów codziennie o godz. 5-ej, 7-ej i 9-ej wieczorem.
Ceny miejsc 20, 30 i 50 gr. - Dla dzieci wejście na parter po 10 gr.
(tylko na pierwszy seans),

W roli gtównej

Gdzie najtaniej kupować!
Krawaty najnowsze od zł. 1.20.
Torebki damskie
zł.

1.80, ostatnie

płóciienne

kobieta

pamiędzy

kal. Z116w paw.

od 2.20.

Po cenach konkurencyjnych
sprzedaje

Artur Keil, zamkowa 17.

świata

Łaskiaao

LEE PARRY.

iż został
Łu.k.

uruchomiony

I

ODJAZD z ZELOWA: godz. 7.--, 11.30, 16.30.
ODJAZD z ŁASKU: godz. 8.35, 13.35, 20,30.
Zelów-Buczek I odwrotnie
'\\'ola Bu.czkowa „
miasto Łuk

Zł.

--.50
1.l.80

Il'•·
„
„

Robert Bajenke.

nowości.

Teczki szkolne,

skórzane i

NRS DZIECKO S&DZI"

najpiękniejsza

Niniejszym zawiadamiam,

urmhód

I

od

luzyka iutmwm ia 1brm
pd kler. '· li. STRZELECKlm.

Peez.iłck SHAIÓW W „ I pewu!Mlrie
o godEinfe 7 wftczor•m, w 11iedz.iełe
i
o godzinie 6.

f(

l

ZANIM KUPISZ!!
skarpetki, kra-

kołnierzyk, grzelllień, kolczyki,
puder i

Bieliznę damek~, pończochy,

wat,
brzytew, scyzoryk,

1
Ilf"lFELIKSA !!!UZERA
mydło,

korale,
peł"fumy

obejrzyj ceny wystawione u
UL.ZAMKOWA 7 . J

Ogłoszenie.
Ubezpieczeni w Pow. Kasie Chorych w Pabjanicach oraz zarejestrowani człon
kowie rodzin, będący na ich utrzymaniu, winni w wypadkach nagłych
zasłabnięć zwracać się:

Do D-ra Manitiusa, ul. Św. Hocha Jl.i~ ;:3

W dniu 4/5 września

do felczera Śpionka, ul. Tuszyńska

W dniu 11/12 września

W dniu 18/19

września

duiu 2/3

października

W duiu 9/10

M

6

Do D-ra Auerbacha, ul. Gdańska .Nil 6
Dąbrowskiego,

ul. Zamkowa J\fu 30.

Du D-rn Tymienieckiej, ul. Moniuszki Ji2 3 (Dr. Meyer)
do felczera Spionka, ul.

Tuszyńska

puździernika

paźoziernika

W t!nin 30/31

październiku

Ko~tiuszki

Dąbr11wskiego,

ul. Zamkowa .Ml 30.

Do D ra Eichlera, ul. Żeromskiego N! 20
do felczera Spionka, ul.

1U 36.

Tuszyńska

Do D-ra Manitiusn, ul. Św. Rocha li~

Do D-ra Meyera, ul.
do felczera

Gdańska

D:~browskiego,

Do D-ra Auerbaclia, ul.

n

Kościuszki

do felczera \Vojciechow::ikiego, ul.

W riniu 1 listopada

m 31.

Do D-ra Zycha, ul. War;:za\Yska ..\2 17
do felc1.era

W dniu 23/2-±

1''i! :Jti.

Do D-ra Szapocznikowej, ni. Warsza11ska .M 29 (Dr. Manitius)
do felczel'a Wojciechowskiego, ul.

\V dniu 16/17 października

·

Gdańska

do felczera Wojciechowskiego, u I. Kościuszki )ci 31.

du felczera

W dniu 25/26 września

·w

Du D-ra Meyera, ul.

M a6.

X2 31.

Xg 6

ul. Zamkowa .M 30.

Gdańska N~

6

do felczera Spionka, ul. Tuszyńska M

3u.

Do D-ra Tymienieckiej, ul. Moniuszki ."12 3 (Dr. Zych)

W dniu 6/'7 listopada

do felczera Wojciechowskiego, ul.

W dniu 13/14 listopada

Kościuszki

.\'2 31.

Do D- ra Szapocznikowf'j, ul. \Yarszaw;oka .\2 29 (Dr. Eicbler)
do felczera

Dąbrowskiego,

ul. Zamkt

\Hl

.M 30.

wz. Dyrektora (-) Fr. Fokczy1iski.
Pabjanice_, dnia 3-go

września

ZAWIADOMIENIE.

1926 roku.

z

Grono nauczycieli szkół patijanickich projektuje rozbudowy własnego domu.
Fundusze na budowę domu czerpanoby głównie z
pożyczki, uzyskanej z Komitetu Rozbudowy Miasta w
Pabjanicach.
W sprawie powyższej odbędzie się w czwartek, dn.
15/IX w Iok:al11 związku N:rnczycieli Szkół Powsz, w
Pabjanicach (Dom Ludowy) ZEBRANIE osób zainte·
sowanych na które zaprasza się nauczycieli szkól miP-j_).
scowych, jak i urzędników państwowych.

~

~

S. GROMADZKI

poczęcie

I
I
~

Pabjanice, ul. Kościuszki N"2 48.
poleca lampki elektryczne z ekonomją prą•
du, piorunochrony, prz~wodniki, radio·
lampJ, latarki kieszonkowe gwarantowane
oraz wszelkie przybory elektretechniczne
...... PO CENACH PRZYSTĘf'~YCH. 1Jlil

~
I

Sodowa woda Kunerta w butelkach najlepsza!!
Proszę uważać

na

banderolkę •

•

lir. 20.

12

września

1926 r.

Rok I.

azeta
Ty_g-odnik

społeczny

i informacyjny.

Redaktor i wydawca w imieniu Komitetu: Kazimierz Staszewski.

-

OPORTUNIZM
Spoteczeństwo nasze trawi nagminnie choroba,
która bynajmniej nie ustępuj mimo hasel sana cyjnych; chorobą tą j1:st opor mizm.
Naginanie się do sprzyjających okoliczności,
uginanie się zawsze przed tymi, którzy w danym
momencie "dzierżą" władzę, w sposób nie licują
cy częslo z godno3cią osobistą, stało się zjawiskiem zwyklem i w pojęciu szerszego ogólu czemś
zupelnie naturalnem i zgodnem z elyką codziennego życia.
Widzimy blady, trwożny oportunizm, cl1ętnie
uJmiechnięty, snujący się na chwiejnych nogach
zaró\Yno po gabinetach dygnitarzy panstwowych,
jak i w samorządach i instytucjach spolecznych
w \Yielkich i malych środowiskach.
Z przykruścią praw dziwą stwierdza się nieraz chorobliwe objawy oportunizmu 11 ludzi o
wysokiej nawet kulturze i zajmujących równie
wysokie stano1Yiska urzędowe czy społeczne.
Ugrupowania lewicowe mają silniejszy wpływ
- schlebiaj lewicy; prawica u steru - piękny
·
dyg na prawo.
Jedno lub drugie - choćby nie godziio się
z twojemi poglądami lnb wbrew nim . .Tedno lub
drugie - bo naginania się slaje się dewizą mą
drego postępowania, jest dla wielu maluczkich,
pragnących być wielkimi, drogowskazami na drodze do karjery albo środkiem do utrzymania się
na lakiem czy innem stanowisku. ·
Część spoleczeństwa nie ubiegająca się o
stanowisko, mandaty czy tak zwane .pozycje", a
stojąca na pewnym poziomie kultury, patrzy z odrazą i lękiem na niezdrowy objaw slabości, ulegJ:ości i lichego "politykowania", jako na objaw,
który występuje nietylko jako zjawisko chorobliwe na naszym organizmie państwowym i spolecznym, ale staje się czynnikiem destrukcji.
Szczególnie na urzędach.
Korne zginanie karku przed • wplywami ",
kokietowanie interwenjujących najczę3ciE'j niepotrzebnie i niezręcznie ale zato z tupetem różnych
dzialaczy politycznych do panów posłów i senapodrywa autoryt_et urzędów
torów wlącznie teml>ardziej, im povrnżniejsze zajmuje stanowisk.o.
Wszelkie uginanie się i lawirowanie dla

ulrzymania stanowi!;ka, zrobienia karjery luh z
powodu oba wy przed "zwalczaniem" - jest z!em,
które musimy tępić.
I musimy żądać, by każdy, kto reprezentuje
(na matem czy dtiżem stanowisku) rząd czy społeczeństwo, rnial tyle odwagi i tyle godności
osobistej, aby nie ulegać • wpływom" tembardziej,
jeśli te "1Yply"·y" mogą odbić się szkodliwie na
takiej czy innej sprawie.
Z drugiej strony spoleczeristwo musi zawsze
zdecydownnie stanąć w obronie jednostek silnych
o pewnych stałych zasadach; by człowiek, sprawujący mząd dobrze, mógl spokojnie pracować
tak, jak mu sumienie i znajomość rzeczy nakazuje
i mógl bez obawy o jutro spelniać obowiązki
bez jakiejkol\\'iek presji.
Urzędnik państwowy czy działacz spoleczny
lub polityczny, działający wbrew nakazom sumienia li tylko dla zadowolenia tych, od których
jest czynnikiem nieodpowiedzialnym, a
zależy przeto przeszkodą. we wielkich poczynaniach pań
stwowych i spolecznych.
sanacji moralnej, poRząn obecny, rząd
szedl już drogą walki z oportunizmem; niechże
i spoleczeństlrn przestanie ufać tym, którzy umieją tylko .slużyć• i chwiejni zmieniają poglądy
jak rękawiczki, zginając karki przed lada silą,
byleby tylko w danym momencie tą silą byla.
Przeżywamy okres sanacji nietylko moralnej,
ale politycznej i gospodarczej. Mu simy oprzeć
się na ludziach pewnych. Musimy wyeliminować
z orbity dzialań takich ludzi, dla których mądro
ścią i racją bytu jest tylko oportunizm, często
w najlichszym gatunku.
Z handlem poglądami a nawet zasadami
trzeba skończyć w imię interesu państwa, społe
czeństwa i narodu.
Na wszystkich stanowiskach, które przedstawiają wartości (wielkie czy male) o charakterze
ogólnym chcemy widzieć ludzi pewnych.
A do tych zaliczamy jednostki, idące śmialo
i pewnie drogą prawdy i pracy.
Zaś giętkich z rozbieganemi oczkami to w le\YO, to w prawo oportunistów musi opinja puS.
bliczna karcić.

GAZETA PAB.TANICKA
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Nr. 20.

Baltyk-Łódż.Pabjanice-Śląsk
Wodny szlak

połączy

Pabjanice z

ośrodkami

gospodarczemi kraju.

W dniu 8 b.m. o gorlz. -!-ej µo polud. odbyt
w wielkiej sali konferencyjnej mzęctu wojewódzkiego zja.zd w sprawie budPwy dróg wodnych.
Obradom zjazdu przewodtliczyl wicewoje\\·oda dr. Ossoliński a wzięli w nim nadto udział
pp. prezydPnt miasta Cynarski wraz z przewodniczącym wydziału budownichn1 inż Folkier:0kim,
zast. komisarza rządu .Taniszewski, dyrektor glówny i cztunek zarządu tow. propagandy budowy
dróg \Yodnycil w Polsce iłlż. Rafat Mierzyilski,
oraz szereg przed::;tawicieli zainteresowanych instytucji ze srer przemysłowych i gospodan:zych.
P. wicewojewoda dr. Osoliński, z:::.gajając obrady, zaznaczył, iż jest to dnigi już zjazct na terenie \Voje\\-ództwa w tej sprawie, a pierwszy
odbył się dnia 11 października r.ub. w Koninie.
Rz<!d przystąpi! już do budowy pierwsze;.ro
etapu kanatu śląsko-bałtyckie~o, mi1rnowicie do
potączenia kana~em wodnym Wisty z \\'artą przez
Gopło, jezioro Slesińskic i szere:z jezior, lezących
na tym szlaku, oraz bęrl:1.iP to7.ył dalsze snmy na
ten cel. pragnie jednak zainteresmrnć w tym kierunku lakźe i samorządy oraz sejmiki, jak również ,;f'ery gospodarcze i przemysłowe.
Obecny brak wę!2'la w okręgu tódzkim je:;t
najlepszym dowodem jak bardzo jrst potrzebna

dla Lodzi i wojewódzbrn droga wodna, lącząca
zagłębie śląsko-dąbrowskie z okręgiem przemyslowyrn lódzkim.
· Wkońcu p. wicewojewoda pO\rnla! do pre'zydjum zjazdu pp. prezydrnta Cy1rnrskiego, starostę Harmatę, oraz pn·zydenta P:ibjanic .Jankowskiego i burmistrza S11·ierszcza.
Następnie inz. Mierzyński wys!losil obszerny
refern t na h'mat: "Połączenie Wisly przez Gopło
z Wartą~ jako pirrwszy etap bntiowy kanału wę
glowego", w którym podkreśl il:, iż polączenie
Wisly z Wartą zbliży Lódź do moża, n nadto da
pr"cę licznym bezrobotnym, obciążahc sa1norzą
dy, które sumami, J.ożonemi dorywczo na zatrudnienie bezrobotnych, z większą korzyścią będą
mogly si~ przyczynić do budowy rlróp- wodnych.
Referat wywulal ożywioną dyskusję, w której
m. in. zabierali gł
prezy łeut Cynarski, staro,., la
Dychdale\\·i<"z, inź. Kistelski, dr. Sachs oraz ław
nik Folkierski, na którego zapylanie inż. :\Iierzyilski ''' yjaśnil, iź wcdlf' projektu rządowe~o koszt
kanalu Katowice -- Wisla wyniesie ok(1lo 40 miljonów dolarów, a budowa ma trwać do 10-ciu
lat, przyczPm Lódź mniej więcej za lat 7 otrzymal;iby połączenie kanałowe_
\Vreście zjazd ueh\\'alil nac.:tępujące rezolucje:

WIOSKI
KOŚCIUSZKOWSKIE.

wani" w calPj pPl11i ucłmaly SPjmowej z J 919 r
o państwowej fundacji Wi• sek h"ościuszkowskic-h
dla tysiąca sierot, a stworzenie i pro\\·adzenie
Wiosek powierzy To\,-arzystwu.
T-wu Wiosek Kościuszkowskich jest związ
kiem poszczególnych fundatoró"·, (osób prywatnych oraz społecznych i komunalnyclt organizacyj),
które w wychowaniu dzieci przyjmują program
Gniazd Sierocych.
Fundacje obce w pracy s"·ej połączone /. TWK
mogą zachować
całkowitą autonornję i
tytuł

się

Wypadki 111ajowe przesikodziJy załatwieniu
przez Sejm sprawy darowizny majątku państwo
wego ·na r:i;ecz Towarzystlra ·wiosek Kościnsz
kowskich. w crln utworzenia tam pierwszej takiej
wioski sierocej, Narazie Towarzystwo otrzyma
od Rządu w formie długoletniej dzier.rnwy, ewentualne przekazanie tytułu wb.sności Sejm póź
niej załatwi.
T-wo Wiosek Kościuszkowskich wystąpilo
z apelem do sejmików i magistratów, aby one
w ramach TW K zakupywały miejsca wieczyste
dla swoich sierot. Jedno \vieczyste miejsce kosztuje 10,000 zl. z rozplatą na lat dziesięć, fundator każdego lóżka (miejsca) ma prawo utrzymywania w zakładach "-ychowa\Yczych T'VK
stale jednego sieroty bez dalszych już opłat. Za
sumę 100,000 zt jakie zloży fundator może być
w Wiosce Kościuszko\rskiej ubrnrzone całe jedno
gospodarstwo gniazdowe dla dziesięciorga sierot,
a gniazdo to nosiloby imię fundntora.
Rząd przyrzekl chętnie popierać stworzenie
pierwszej wioski. Liczy, że życie będzie najlepszym sprawdzianem sluszności projektu: jeśli próba wykaże, że T-wo Wiosek Kościuszkowskich
potrafi zrealizować piękny program oparty na
dwudziestoletniej już pracy T-wa Gniazd sierocych, Rząd w następstwie przystąpi do zrealizo-

własności.

T-wo Gniazd Sierocych jest jednym z pierwszych założycieli Towarzystwa Wiosek Kościusz
kowskich i swej samodzielności w związku z T-"·em
Wiosek Kościuszkowskich nie zatraciło.
Zgodnie z projektem każda Wioska Kościusz
kowska powinna mieć d\'.'adzieścia bardzo silnie
uprzemystowionych gospodarstw sierocych. Opiekunami-gospodarzami będą przeważnie dawni
wychowailcy Gniazd Sierocych, ludzie z pokoń
czonemi przynajmniej średnierni szkołami rolniczemi lub ogrodniczemi. Obecnie są oni instrnktorami kól:ek rolniczych, pomocnikami kiero,rników
-powiatowych Ognisk Kultury Rolnej. inspeklorami
stacyj nasiennych, rządcami u prywatnych wła
ścicieli i t. p.
Rodziny ich powiększone zostaną
każda o dziesięcioro sierot w wieku od lat 4- 16,
na warunkach, że kiedy najstarszy wychowanice
ukończy lat 16, będzie on pl'zez Towarzystwo
zabrany z domu gniazdowego do bursy i szkoly

Nr.

~o.

GAZETA PABJANICKA

Wobec wprowadzenia do budżetu przymiljonó,,· złotych ua budowę kaGoplo, oraz zamierzenia podjęcia
regulacji Wisly środkowej ze strnny rządu, wskazane jest zainteresowanie się tą sprawą samorzą
dów, aby osiągnęJy pożądane warunki dla swego
roz,,·oju gospodarczego.
2) Po!ąezenie Wisły przez Gopło z Wartą
1)

szłornczoego 2
nału Warta -

Str. 3.

przybliża do 1ódzkiego okręgu dostęp drngą wodną do murza, wobec tego konfereneja dzisiejsza
'wyraża swoje zainteresowanie tą sprawą i poslana 11·ia prosić rząd o przynaglenie rozpoczęcia

budowy jeszcze w tym roku.
3) Zjazd postanawit1 przylączyć się dot• w.
propagandy budowy dróg wodnych i wziąć udział
w tworząrej się sp. akc. dróg wodnych 11· Polsce.

MIASTO KOMINÓW, SKWERY, PARKI„.„.
Nad naszem mia~tem dzień 11· dzień rozsnute
chmury czarnego dymu. Dym ten zapełnia po-.
wietrze ulic i mieszkań, zatrmYając je. Po1rietrzem
tern oddyclrnją nasze dzieci, my i nasze rodziny.
Stąd panuj;ica w naszL·m mi e ście gruźliea, która,
jak to donosiliśmy 11· poprzeduim i douosi.my w
ni1Jiejszym n nmerze "Gazety u, zabiera liczne ofiary.
.Musimy dążyć do Lego, by powietrze naszego miasta byl.o jaknajzdrov1sze, by „trudzeni mie„zkańcy miasta po pracy mieli gdzie odetchnąć
czystem i zdrowem powietrzem .. Miasto nasze w
tym celu dąży do przepro11 ad1.r.nia kanalizacji, by
rynsztoki nie zatrmrnly nam powietrza bakcylami
cllorobot1Yórczemi, dąży do zadrze11 ienia ulic. Na
tern polu z1-. 1biono u nas wiele. Rzadko które
mia::;tu w b. Kongre:;ówce ma tyle dobrze zadrzewionych n1ic, jak l-'abjanice. Tylko trzeba na tern
pulu 11ie u::;tawać, trzeda dbać o ::;zkólki, klóreby

zadość czynily potrzebom zadrzewie11ia ulic naszego miasta.
Posiedliśmy też kilka pięknych skwerów i.
kwietnikciw, z których skwer przy magistracie
jest prawdzi,Yą ozdobą miasta. Zarząd miasta
projektował zalożeuie iuuych skwerów np. na . ul.
Leśnej, Lutornie1·skiej, lecz szkoda, że do dziś dnia
planów tych nie zrealizował. Takich pięknych zakątkó\Y, jak przed Magistratem, powinniśmy posiadać wiele. Skoda ''i.elka, że Magistrat pozby!
się h. zdolnego ogrodnika glównego, któl'ego bogata i11icjatywa wzbo„uci.foby napewno miasto
nasze w piękne skwery.
Na lej drodze nie po,vinniśmy ustawać,
Bardzo ważną akcją zarządu miasta jest zakładanie parków. J edyny du1rniej park uad Dobrzynką jest dziś za ciasny. C11prawda przewidy1\"aue jest z11a cZ1Je roz::>ZPrt.euie tego parku, przez

zawodowej, odpowiednio do jego zdolności i za- a na jego miejsce zostanie oddany
do gniazda nuwy 3-4 letni sierota.
W każdej Wiosce prowadzona będzie wzorowa ochronka i ::;zkoła powszeclrna z uzupelniającemi klasami szkoły licealnej, żeby zdolniejsze
dzieci od lat 16-tu ott-zymywać mogły wyksztalceoie 1r zakresie l)-ciu klas gimnazjalnych.
Kierownik szkoły będzie (za osobnem wynagrodzeniem) inspektorem wycl1011 a"· cą nad g11iazda mi z prawem i obowiązkiem ll'glądania w życie
gniazd i ma pomagać rodzieom do należytego
kierowania i wychowania gnieździaków.
Organizowanie "·zoro\nj Wioski powierzone
zostanie bal'dzo praktycznemu flOspodarzowi. Osadzony on będzie na takimże, jak i gniazda gospodarshYie. Jego r-agroda ma być żywym wzorem
dla sąsiednich gospodarstw. Opiekuno\Yie-gospodarze będą jemu podporządkowani pod względem
gospodarczym i spoleczny10.
Z duchodów gospodarki sierocej utrzymywać
się ma cala rodzina gniazdowa, opłaceni być
muszą
najemnicy i pokryte ·wszystkie koszty
prowadzeuia gospodarki. Silnie uprzemysłowiona
gospodarka ~niazdowa po"·inna dać ''" zysku
nl'lleźyle oprocento1Yanie kapitału zakladon-ego.
Polowa te go zysku przypada na rzecz rodziców .
gniazda, - pozostala część idzie dla dzieci do
kasy posagowej.
Każdy gosp odarz-opiekun gniazda będzie musiał przynajmniej 2/3 S\Yoich zysków odkładać
na swój rachunek do kasy przez o rności.

Po dwudziestu więc latach w Wioskach K
zo::;tanie tylko dziesięć gniazd i te już po \\·ieczne
czasy pozu<staną gniazdami sierocemi. Za pienią
dze uzy:<kane z wyprzedaży dwudziestu gniazd
lącznie z d1vuch Wiosek, utworzona będzie nowa
Wioska w innej miejscowości, gdzie stworzenie
takiego ogniska gospodarczej i spoiecznej kultury

są

miłowań,

będzie naj1rięcej pożądane.

Nauczycielami ,;zkól powszechnych w Wiosce,
ochroniarkami, opiekunami-gospodarzami gniazd,
kierownikami przeróżnych wspóldzielni i różnych
1rarsztalów rzemieślniczych, lekarzami, wychowawcami w bursach TWK będą swoi ludzie,
zrośli z idea spolecznęj pracy, dawni wycbo\\ań
cy g11iuzd sierocych.
Tworzenie Wiosek Kosciuszko\Yskicli jest
bardzo poiądane zarówno z punktu widzenia
opieki spolecznej jak i z punktu interesu kultury
wsi. Sejmików , miast i miasteczek jest w Polsce
około dziewięciuset.
Gdyby polowa z nich przychylnie odpowiedziala na apel TWK, to sprawa
Wiosek prędkoby się naprzód posunęla.
Wszystkie pieniądze, jakie będą naplywaly,
będą użyte
naprzód na stworzenie pierwszej
Wioski. Stopniowo wspólnemi silami całej Polski
hYorzone będą Wioski w innych wojewodzlwach,
a kolejność w wyborze miejsca uzależnioną bę
dzie od warunków, jakie przedsta1Yią fundatorowie danego \YOjewództwa.
Warszawa, dnia 19 sierpnia 1926 r.

K. J r>l-ewski.

GAZETA PABJANICKA

Str. 4.
wlączenie doń

placu, zajętego µod boiskoP .T.C.,
ale i to sprawy nie rozwiąże. Będzie to zawsze
maly park, sciśle wewnętrzny. D·1.iś na peryferjach
miasta powstał ogromny Park Wolności, ulubiony
zakątek, w które~o zaciszu codziennie odpoczywaja setki ,strudzonych mieszkańców miasta.
'Park W oiności z długiem i nie kończącemi
się wprost alejami, jezdniami, restauracją, estradą,
boiskami sportowemi, strzelnicą, kortami lennisowemi, sadzawkami, w przyszlości, gdy ostatecznie
zostanie wykończony, stać się może chlubą miasta.
Obok niego powstaje dziś mniejszy, bo liczą
cy okoto 20 mórg ziemi, park Karole\rski. Stan
dzisiejszy prac już nam zdradza, jaką ozdobą bę
dzie nowy park. I tu spotykamy krętP aleje, wielką sadzawkę, tu projektuje się boiska; bogate
kwietniki, projektowane w planie, paść będą oczy

Ożywiony

Nr. 20.

swym

widokiem. Tntaj ma Wydzial Plantacji
swoje szkó!ki i grunta. Gdy zamieszka tu
ogrodnik, będzie można wszystkiego wtedy przymieć

pilnować.

W ten sposób dzielnica nowomiejska otoczoz poludnia pasem parków, będących
zdrowego po\detrza. Dzielnica staromiejska ma z i.ej stro·ny las miPjski, który w
przyszłości stanie się również wielkim Parkiem.
Gdy w niedalekiej przyszlości parki te zostaną polączone wygodną drogą z miastem, (a miasto stale się w stronę południową rozrasta) bę
dziemy zadowoleni, że tuż pod bokiem mamy urocze zakątki, zachęcające do wypoczynku.
To, co się dziś robi, robi się dla przyszłości,
przyszl'ości lepszej, której oczekujemy i która już
nadchoclzi.
ną została
wytwóruią

ruch budowlany w Pabjanicach

Wstrzymany \\'Skutek \rielkiej wojny ruch
budowlany stal się przyczyną ostrego kryzysu
mieszkaniowego Minęly te cza:;y, kiedy to w
oknach domów znajdowały się napi::;y, anunsujące
wolne miaszkania. Głód mieszkaniowy 1rprowadzil zwyczaj sprzedawania mieszkań, t u jest
odstępowania mieszkań pl'Ze7. wypr•Jwadzając r go
się za grubą sumę.
Kryr-ys podobny przeżywało niemniej dotkliwie i nasze miasto. Lecz wraz z ustalaniem
się waluty polskiej zdaje się idzie kres spekulacji
mieszkaniowej. Oto Bank Gospodarstwa Kn=ijowego , udzielając licznych pożyczek na dogodnych
warunkach, przyczynit się w \\'ybitnej mierze do
ożywienia ruchu budowlanego.
Pozatem każdy.
kto oddawna marzył o postawieniu "lasnego domku, a nie móg! tego uczynić wskutek chwiania
się waluty, obecnie zdobywa się na odn·agę i buduje.
W pienrnzem półroczu 1925 r. Wydzial
Budowlany Magistratu m. Pabjanic wydal 33
zez\\·olenia na buduwę domów mieszkalnych parterowych, 16 zezwoleri na budowę domów jednopiętrowyeh, 1 zezwolenie na budowę dwupiętrnwych
domów, 9 zezwoleń na budowę clornów drewnia-

nych i 17 zezwoleri na budo\\·ę zabudowań gospodarczycli.
Jak z powyższego widać, obecnie w budo\rie
jest okolo 80 budynkciw. Niestety, są to przeważniP domy parterowe, brzydkie, które wyglądu
estetycznego naszego miasta bynajmniej nie po
dniosą.
Budują je ludzifl
nieza01ożni,
którzy
usktadawszy trochę oszczędności, chcą ziścić swe
marzenia i postawić \\lasny domek.
D_omki takie przez dlugie lata stać będą czę
sto w centrum miasta, dając wrażenie lichej
kilkutysięcznej mieśeiny.

Z większych budowli o charakterze monumentaluym udzielono zexwoleń na budow~ kinoteatru miejskiego, wielkiego gmachu dla gimnazjum
żeńskiego i gmachu dla Szkoły RzemiosL
Te ostatnie budowle, jak również i niektóre
jedno - lub dwupiętrowe budujące się domy mogą
być w przyszlości prawdziwą ozdobą naszego
miasta.
Wydział Budowlany winien już skończyć z
pobłażliwem zezwalaniem na wrnoszenie bylejakich budowli, winien 11·ymagać bezwzględnie, aby
wznos:lone budowle· mialy wartość estetyczną.

Z tygodnia na

.tydzień.

Z kraju
W dniu 5 b. m. otwarte

zostały

we Lwowie
roku bieżącym
b. bogato przez różne gałęzie wytwórczości polskiej. Rząd reprezentował minister przemyslu
i handlu p. Kwiatkowski, który w pięknej mowie
polożyl nacisk na konieczność intensywnej pracy
narodu, mogącej jedynie wydźwignąć nas z biedy.

Targi Wschodnie,

obesłane w

W ubieglym tygodniu górnicy w Zagłębiu
węglowem wystawili żądanie podwyżki 25t.
Rząd pt"zedstawił 'Yniosek kompromisowy o 7%
pod1,·yżkę. Górnicy grożą strajkiem. Dzięki ener-

gicznej ak::cji rządu prawdopodobnie do
w skutkach strajku nie dojdzie.

groźnego

Żądania o podwyżkę wystawili też kolejarze, grożąc strajkiem. vVlókniarze okręgu Łódzkie
go również domagają się 15% podwyżki.

Prof. Kemerer, rzeczoznawca w sprawach
finansowych Polski, przyj ech al w środę 8 b. m.
do Lodzi, chcąc na miejscu zapoznać się z warunkami pracy i rozwoju przemyslu wlokienniczego Polski.

Nr.
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Z zagranicy
Liga Narodów

rozpoczęła

plenarne obrady
obrad wybrano Ninczcica, delegata .Tugoslawji. W dniu 8 wrzeJest to
śnia zostały do Ligi przyjęte Niemcy.
fakt niezwyklej wa~i, świadczący o tern, że Niemcy po przegranPj wojnie nietylko wypłynęły z odmętów miny gospodarczej, ale zaczvnają odgry"·ać
poważną rolę w polityce świata. Sprawa przyję
cia Pol;;ki w sklad Rady Ligi Narodów przedstawia się pomyślnie, lecz załatwioną będzie dopiero po upły1rie kilku dni.

w dniu 6 b. m.

Przewodniczącym

Primo de Rivera, dyktaktor Hiszpanji, o malo co nie zosta!by obalony. Oto wśród oficerów
marynarki wybuchł bunt, który mial też podobno ciche poparcie króla hiszpańskiego Alfonsa.
Buut został sUumiony. Primo de Rivera będzie
mógł jeszcze przez pewien czas rządzić po dyktatorsku, choć już zapowiada przepro,rndze1Jie
wyborów do parlamentu.

Kronika miejscowa
Muzeum Koła P.l\I.S.-ohrnrte
dla doroslych w niedzielę od 5- 7,
wstęp 20 gr., dla dzieci w poniedziałki od 5-1, wstęp 5 gr.
Bibljoteka
ta we 1dorki
Książnica

Poradnia Macierzy udziela bezinteresownie drogą korespodencyjną porad i wskazówek, inforegzaminów,
muje w sprawie
wymagań, kwalifikacyj, kursów,
wypożycza programy, poleca profesorów korespodentów i t. p. N a
odpowiedź z Poradni naleźy załą
czyć kopertę 7. dokładnie wypisanym adresem i naklejonym
znaczkiem pocztowym.

Koła P.M.S. otwari piątki od 7-8!.
Dziecięca

Koła

P.M.S. otwarta \Y poniedziałki,
wtorki i śrocly od 3-6.

Czytelnie Miejskie.
Czytelnia T. - ul. Bóźuiczna 11.
ul. P011ia to\YCzvtelnia II. skiego M 9.
Czytelnie ohYarte w dni po wszednie od godz. 10-ej rano do
godz. 12-ej w po I. i od godz. is-ej
do godz. H-ej wieczorem, w niedzielę i święta zaś od godz. 10-ej
rano do godz. 12-ej w południe.

Ważne dla słuchaczy Wyż
szych Kursów w Pabjanicach.

Bibljnteka Nauczycielska Polskiej Macierzy Szkolnej kompletuje
książki wedlug programów Wyż
szego Kursu IS' auczycielskiego oraz
kursów wakacyjnych dla czynnych
a niewykwalifikowanych nauczycieli szkól powszechnych. Podręcz
niki wypożycza się na dluższy
okres czasu na przystępnych
'rnrunkach. Zgloszenia osobiste
i listowne prosimy kierować pod
Warszawa,
adresem Macierzy,
Krak.-Przedmieście 7. m. 4.

Do Redakcji
Gazety Pabjanickiej.
Uprzejmie proszę o umieszczenie w Gazecie niżej wyluszr.zonego oświadc~enia.
Będąc na komisji lekarskieJ
w miejscowej Kasie Chorych,
skutkiem nadzwyczajnego zdenerwowania, zachowa!em się
niegrzecznie wobec lekarzy
p.p. dr.dr. Drzewieckiej, Auerbacha i Jaroszewskiego, za co
niniejs7,em przepraszam ich.
.Jednocześnie zalaczam na Czerwony Krzyż zt 5.

Wycieczka naukowa
pabjaniczanina.
Dr. W. Eichler, zajmujący się
specjalnie działem entomologji,
zwanym koleoptrologja (nauka o
chrząszczach) wyjechał do Francji
i Algieru, w celu nawiązania
kontaktu z entomologami francuskimi oraz powiększenia swoich zbiorów nowym materjalem.
Okazy z innych dziedzin, zebrnne przez siebie, dr. Eichler
ofiaruje muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, oraz muzeum
P. M. S. w naszem mieście. Ministerstwo Wyznari. Religijnych i
Oświecenia Publicznego udzieliło
dr-O\Yi Eichlerowi ulg~\Yego pasz-

K. Kolasa.
Pabjanice, dn. 8 IX 1926 r.

Poradnia
dla samouków P. M. S.
Działy Ogólny i Nauczycielski,
Warszawa, Krakowskie Przedmieście 7 m. 4.

•

portu, uznając jego wyjazd za
wskazany.

25 lecie.
Komisja Centralna Związków
Zawodo,vych w Polsce komunikuje nam, że w dniu 19 września
r. b. przypada rocznica 25 lecia
istnienia Międzynarodowej Federacji Związkó\\- zawodu\\·ych w
Amsterdamie. Dzień ten ma być
wyzyskany do pociągnięcia jaknajwiększych mas robotniczych w
ramy organizacyj zawodowych.
komisja przysła!a
Jednocześnie
Radakcji "Gazety" serję kart
przywódców Miedzynarodówki Zawodowej z prośbą o zaznaczenie,
że karty powyższe są do nabycia
w organizacjach zawodowych po
cenie 50 gr. za serję.

Pan starosta Dychdalewicz
pozostaje!
numerze Gazety
związku z przeniesieniem p. starosty Dychdalewicza do Lodzi, udala się delegacja
spo!eczeństwa pabjanickiego do
Warszawy. Jak się dowiadujemy, naskutek przedstawień delegacji p. minister spraw wena pownęcznych zgodzil się
zostawienie p. starorty Dychdalewicza na stanowisku starosty
laskiego.
Również p. slan, sta Dychdalewicz wyrazi! zgodę nn pozostawianie go na dawnem stanowisku.
W ten spotób powiat nasz zdolal
zatrzymać dla siebie zdolnego i
energicznego administratora, jakim według pO\nzechnej · opinji
jest p. starosta Dychdalewicz .
W

ostatnim

pisaliśmy, iż w
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Roboty publiczne
w Pabjanicach.
Jak nas informuje p. lawnik
Sulej Karol w sierpniu b.r. roboty
publiczne zatrudnia!y w Pabjanicach 860 be'Zrobotnych, którzy
wchodzili w skład dwóch partyj
po 430 osób, każda zaś pracowala
przez 3 dni w tygodniu.
pia nowa ne roboty
Ponieważ
zostają

częściowo

wykończone,

trzeba bylo przystąpić do redukcji. Zredukowani zwolnieni zostają po 20 tygoc'lniach prucy, przez
co otrzymują możność pobierania
do gruc'lnia zasilków z funduszu
bezrobocia. Obecnie pracuje 700
robotników. W bieżącym tygodniu
zwolnionych zostanie dalszych
150 robotn1kó11-, którzy powiększą
kudrv bezrobocia.
publicznym
Dz.ięki robotom
uregulowano cały szereg ulic, jak
J}onupnickiej, Kamienną, Piękną,
Swiętokrzyską, Kątną ,Legjonów,
Maślana. Pozatem nowootworzono
kilka ulic na nowem i starem
m1esc1e, ułatwiając w ten sposób
rozrost miasta. Dalej robotnicy
wykopali nową sadza"·kę w najniższem miejscu Parku Wolności,
uporządkowali Park, przyprowadzili do pięknei:ro stanu park przy
u 1. Karolewskiej, okopywali ro1nm
grunta miejskie, pracują przy
budowie Szkoty Rzerniosl.

Inne miasta chcą iść w
Pabjaoic.

O

obniżkę

cen biletów
tramwajowych.

PrzPd niedawnym czasem odbyl się 1v Rudzie Pabjanickiej
wielki wiec, protestujący przeciwko nadmiernemu podwyższa
niu cen biletów tramwajowych
na kolejkach dojnzdowych.
Obecnie prezydjum wiecu z p.
Kliszem na czele z1nócito się do
Magistratu m. Pabjanic z prośbą
o poparcie akcji podjętej przez
mieszkańców Rudy Pabjanickiej.

poinfurmować

W piśmie wystosowanem do Magistratu Prezydjum zwraca U\\'agę,
że na kolejach pańsbrnwych miesięczny bilet wynosi cenę 20 przejazdów normalnych, uczniówski
5 przejazdów normalnych, tymczasem na tramwajach dojazdowych 51 przejazdów normalnych.
Magistrat w tej spra1rie ma
odpowiednie stanowisko.
zająć
Jest to sprawa obchodząca żywo
mieszkańców naszego miasta, silnie z1yiązanego z Łodzią.

naszych czytelników o tern, jak będzie 'vyglądal
gmach szkoly po wykończeniur
czyli 11· roku przyszlym, zwróciliśmy się do budowniczego p.
Edwarda Hansa z prośbą o informacje.
Okazuje się, że vmach będzie
jednopiętrowy o wielkich oknach 1
klórycb szernkość od strnny podwórza dosięgać będzie -! i pól
metra. Na parterze mieście się
będą obszerne szatnie, kance\arja,
pokój dyrektora i wielka sala
\\"arsztalowa długości 24 i pól
metra, szerokości 15 metrów.
Klasy znajdować się będą w ilości
trzech na piętrze. Tutaj teź mieścić się będą 3 klasy warsztatowe,
bibljoteka, ogromna sala rekreacyjna . .W gmaclrn szkoły mieścić się
też beda kuźnia i harto,rnia.
W pr~yszlości obok budującego
dobudowane będą
się gmachu
budyuki gospodarc·ze, odlewnia
i dom nauczycielski. Kompleks
tych budynków ożywi ogromnie
tę część starego miastu i "płynie
na podwyższenie warŁości estetycznej tej dzielnicy.

Magistrat pabjanicki będzie
badał prace kanalizacyjne.
Chcąc poinformować przedstawicieli miast polskich, jak wyglą
dają i jak się posuwają prace
nad budową. kaniilizacji, wodocią
gów, rzeźni, hal targo'iYych, finansowanych przez amerykańskie tow.
'Glen et Camp., Z1Yiązek Miast
Polskich organizuje w dniach 11,
12, 13 i 1-l października \YYcieczkę do Częstochowy, Lublina
Piotrkowa i Kadomia, gdzie t~
prace są prowadzone.
Miasto nasze, będące w przededniu podjęcia budowy kanalizacji,
żywo jest zaintereso1rnne w postępach podobnych prac w innych
miast. Dlatego też na powyższą
wycieczkę urlaje się dele~rnrja
miasta Pabjanic z p. prezydentem
Jankowskim na czele.

ślady

Umowa wstępna w sprawie
prac kanalizacyjnych w Pabjanicach zawarto między Magistratem
m. Pabjanic a firmą niemiecką
Filip Holcman zainteresowala
różne miasta. Pabjanice ze wszystkich stron otrzymują listy z proś
bą o podanie szczegótów umowy.
Ostatnio zwróciły się du prezydjum naszego miasta zarządy
miasta M.tawy i Tomaszowa Mazowieckiego.
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Radjo w Pabjanicach.
W pabjanickim urzędzie poczto\Y}"m zarejestrowa11ych jest -!8
aparatów udbiorczycl1 racłjo. W
czasie feryj letnich 7 odbiorców
zo„talo wypisanych, \rskntek czego dziś codziennie pabjaniczanie
przysluchują się koncer'tom radjo
w -!l pnuktach. Jak na nasze stosunki jest to liczba dość duża;
świadczy ona o kulturze naszego
miasta.

Czy to nie kpiny?
się

dowiadujemy, na rozbumiasta w roku 1927 Bank
Gospodarsbrn Kraj owego przeznaczył Komitetowi Rozbudowy
Miasta w Pabjanicach 20 tysięcy
zl. Są to formalne kpiny z tego,
co się nazywa szumnie rozbudoTaka suma często nie wywą.
starczy na posta\Yienie jednego
domu, coż dopiero mówić o rozbudowie calego miasta. KontyF:ent 7.eszłoroczny, zamykający się
sumą 160 tys. złotych zaledwie
wystarczyl na potrzeby rniasta.
W skl'zeszony obecnie ruch budowlany nasze1rn miasta wymaga
sumy jeżeli nie większej, to conajmniej tej samej. co w roku
ubiegJym.
Jak

dowę

Choroby w sierpniu.
Lekarz miejski w sierpniu r.b.
zarejestro1rnt następujące choroby w Pabjanicach:
biee·unka krwawa, zachorowań 13

szkarlatyna

~

5
tyfus brzuszny
1
drętwica karku
1
hiszpanka
1
gorączka pologo"·a
10
grużlica pluc zgonów
Jak z powyższego widać, szkarlatyna została zanotowaną w
trzech wypadkach, co przechodzi
normę, zwykle w tym czasie spogrużlica jest
Również
tykaną.
groźną dla naszego miasta choroco miesiąc liczne
bą i zbiera
ofiary. Powyższe dane nie obejmują chorych, podlegających Kasie Chorych, Te ostatnie dan~

będzie wyglądała
Szkoła Rzemiosł.

Jak

Ogólne zainteresowanie miesznaszego miasta budzi
wznoszący się przy ul. Tuszyń
skiej wielki grr'lch Szkoły RzeChcąc
w Pabjanicach.
miosł

kańców

•
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Jak

pracują urzędnicy
państwowi?

Często slyszy się
bezowoc11ość praey

narzekania na
naszych urzę
dników i na deficyto1ry jej charakter.
Że narzekania te są czczemi,
świadciy o tern zestawienie budżetowe za miesiąc sierpień b. r.
obejmuj~ce· stan kasy niewielkiego,
bo tylko pabjanickiego urzędu
pocztowego.
Oto jak wygląda owo zestawienie:

Dochód
U.i'i61 zl. 50 gr.
Rozchód
-.J..015 zł. 89 g-r.
Czysty zysk. . 10.545 zl. 61 gr.
W ten sposób widzimy, że
urzad pocztowy 11· Pabjanicach
tylko za sierpień r. b. wp!acil do
kasy Państwa 10 tys. 545 zl. jako czysty dochód z pracy kilkunastu urzędników państwowych.

Zjazd prasy prowincjonalnej.
Wkrótce ma się odbyć w
Warszawie zjazd prasy prowincjonalnrj, uznającej prngram regjonalizmu polskiego. Rrclakcja
"Gazety Pabjanickiej" o trzymała
za proszenie du zabrania głosu
w sprawie wstępnych przygotowa1i do tego zjazdn.

Amator kluczy francuskich.
W Szkole

Rzemiosł w

Pabjani-

dluższego czasu zauważe giną różlle narzęr!zia.
N aj więcej ginęło kluczy francuskich, a pewnego razu r.ginęly też
i . dwa mikromierze. Zaczęto przeprowadzać poszukiwania.

cach od
żono,

\V krótce stwierdzono, że ślusarz
powien, zamieszkaly przy ul.
Laskiej, ma u siebie kluez francuski. pochodzący ze szkoły Rze'miosL Dochodzenie ustalono, że
ślusarz nabyl ten klucz od woźnego
szkoly po1Yszechnej przy ulicy
Zamkowej 3-±, woźny zaś otrzymywał klucze od woźnego szkoły
R1,emios!, Lachowskiego Walentego, zam. przy ul. Karola 1.
Okazało się, że Lacho\\'ski systematycznie "zdobywał" w szkole
pe,rne narzędzia, odda wal je
swemu koledze ze szkoly powszechnej, poczern za otrzymane
pieni~1dze upijali się, zalewając
robaka goryczy.
Pomy5lowego
Lacho1Yskicgo
pocią.!rnięto do odpowiedzialności
sądo\\·ej.

Ostrożnie z fałszywemi
pieniędzmi.
Jakże często się zdarza, że
otrzyrnuje::;z przez nictmag-ę falszywe pieniądz. Co robić? Ciebie
oszukano, starasz si<i więc stratę
powet01rnĆ i dać pieniądz innemu.
I tak sobie pocichu idziesz do
sklepu, kupujesz co, kładziesz
folszywy pieniądz, dostajesz rrsztę
i dobrzr. Przecie kupiec też może

Str. 7.
dalej falszywy pieniądz wydać!
Słowem sprawę taką traktuje się
najczęściej w ten sposób: jak się
uda, dobrze; nie uda się, trudno,
musi też być dobrze.
Trzeba jednak wiedzieć, że jest
to nie sprawa hez znaczenia, lecz
sprawa mogąca w skutkach zaprowadzi<'. do kryminału. Jeżeli
bowiem, ktoś ''iedząc, że ma
pieniądz
farszywy, pomimo to
proboje go wydać, naraża się na
spotkanie z prokuratorem, bowiem
świadonrn puszczanie
w obieg
fałszywych pieniędzy, jest snrowo
karane ..leżeli więc masz folszywy
pieniądz, najlepiej uczynisz, gdy
gn odeślesz do policji, e\'Ventualnie zniszczysz.
O powyższem nie wiedzial
kmiotek z Teodorowa gm. Lask
niejaki Patykowski, który za sprzedanP zboże dostał od kopca z
Pabjanic Bornsztajna Szymona
(N Karnyszewska 3) banknot
dwudziestozloto"·y.
Dowcipny Bornsztajn liczył na
kmiotka i pieniądze też
udiilo mu się wydać. Lecz Patykowski przy wydawaniu banknotu
zetknął się z polieją, która opierając się na zeznaniach zaaferowanego
kmiotka
dotarła do
przebie'1'łego kupca · Bornsztajna
i za świadome puszczanie w obieg
fatszywych pieniędzy oddala sprawę jego do rąk prokuratora.
naiwność

Skrzynka do listów.
Pabjanice, dnia 8/IX 26.

Wojowniczy Gospodarz!
Dnia 17 sie1·pnia r. b. przy ul. Tkackiej M! -1
gospodarz domu M., '\'padł w nadzwyczajny szal
wojowniczy; zresztą bardzo rzadko 1nględem lokatorów był w dobrem usposobieniu. Wszelkie
swoje gorycze i niepomyślności, jako to: brak
szaeunku, wiary i zaufania wśród oby\\'atelstwa
i samo1·ządn miasta, wszystkie te przyczyny skladał na lokatorów, jakoby to wyply1Yalo z ich winy
Nierzadko wywoływał zatargi z poszczególnemi lokatorami na tern podlożu. Dzień 17-ty był
dniem fatalniejszym. niż przysłowiowy 13-ty. Gdy
M. nie mógl znaleźć żyrantów, aby podjąć przyznaną mu pożyczkę budowlaną, irytacja jeirn nie
mia!a granic. Najpierw pobił swą córkę. Wreszcie ja niżej podpisany, korzystając z \YOlnego c· su i pogody, wyszPdlem z ksią;żką i laską n

sw1eze powietrze. Naraz zostałem zaafakowany
przez swego gospodar7.a. ozbrojego w sztabę że
laza; niewiadomo z jaki0j przyczyny zmuszony
bylem do pojedynku .... bez uprzedzenia i wyboru
broni. On atakował, ja zaś odpierałem cięcia .....
Aź zostałem

raniony w rękę, na co mam
lekarskie. Potem i jemu się dostało,
że wyszedł poszwankoll'any z samowolnego pojedynku. Obecnie jege rodzina szarpie moją opinję, że ja gospodarza M. poraniłem siekierą ....
Lecz to byla zwyczajna laska w stylu zakopiań
skim ..... Po"·yźsze zajscie mogę potwierdzić kilkoma świadkami
zaświadczenie

W sprawie po1Yyższf'j zloży~em
Pokoju skargę na gospodarza M.

w

Fr. Tl 'aclo1n-;ki.

Sąd:lie

/
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KOMITET PABJANICKI

Socjalistycznej
Partji Pracy w Polsce.

Niezależnej
Do

Pana

ąedaktora

„Gazety Pabjanickief'

L. dz. 150 /26.

w miejsc u.
Na skutek notatki w X210 .Gazety Pabjanickiej z dnia 3 lipca, do~yczącej sprawy rze~omo
opieszalego \\·ykouywama przez aptekę Powiatowej Kasy Cborych w Pabjanica~h recept, Zarz.ąd
Kasy niniejszym uprzejmie prosi o laska,ve umieszczenie w poczytnem piśmie poniższego wyjaś
nienia:
1. Wszelkie recepty pilne lekarze zazwyczaj oznaczają specjalnym znaczkiem i lek w~edy
wydaje się od ręki bez \~zględu, ~zy. zgłaszaJ~cy
zaopatrzył się w naczyme, czy tez me. W takich
wypadkach oczekuje się na lek tylko przez czas
potrzebny na p1.·zygotowanie re~epty.
.
.
2. Poza pilnem1 receptami wykonuJe się recepty, za pisywane na wieś.
.
3. Wszelkie gotowe rzeczy, jak: zastrzyki,
surowice, smarowania, żelazo, syropy i t. p. wydaje się natychmiast.
.
.
.
4. Gotowe rzeczy, a me pilne, na ktore wymagane jest naczynie, zasadniczo nie wyd~je się
zaraz; wówczas odsyla się chor.ego na ~ol lub
jedną godzinę, celem dostarczema naczyma.
5. Pozostale recepty złoione, dla przygotowania których wymagany jest c.zas dlużs~y 1 jak:
pi gulki, czopki, mikstury, emu~sJe,. proszki i. t. .P:
przytem nie pilne, pr7.ygotowuJe się w koleJDOS?l
numerów .. - i w tym jedynie wypadku odsyła się
chorych na czas od ] do -! godzin; tego jednak
w żadnym razie nie można uniknąć.
. .
Jeżeli miały miejsce pojedyńcze wypadki me
wydawania natychmiast zastr.~yku, to .jedynie z
powodu nadmiernej frekwe~CJI przy oloenku aptf'cznem w danym momencie. .
.
Często chorzy z własnej wrny otrzymują l~
karstwa z opóźnieniem - z powodu zagub1ema
numerku (bardzo często), lub przyslania po odbiór lekarstwa dzieci, którym ze względów bezpieczeństwa (trucizny) nie zawsze można wydać
lek.
Do obowiązku ubezpieczonych należy zwr~
canie naczyń aptecznych, które wszak stanowią
własność Kasy. Do tej p-0ry o zwrot każdego naczynia musi walczyć pracownik apteki, ekspedjujący lekarstwa. Najbardziej oporną w tym wzglę
dzie jest młodzież; nietylk:o, że nie zwraca .żąda
nych naczyń, lecz jeszcze obrzuca pracownika epitetami i wymysłami.
Zarząd Kasy, umieszczając powyższe. WYJasnienie, ma na celu nietylko sprostowanie, l~cz
pragnąłby tą drogą szerokiem.u ogólo\Y~ . ubPzp1~~
czonych udzielić potrzebnych mformacyJ 1 ulatwic
zapoznanie się z procedurą wydawania leków w
aptece kasowej.

Wiceprezes Zarządu Dr. W. Broniatowski.
w/z. Oyrekt1ra Fr. Fokczyński.

Pabjanice, dnia 8 września 1926 r.
Do

Redakcji: „Gazety Pabjanickiej"
w miejscu.

Szanowny Panie

ąedaktorze

I

Prosimy u łaskawe zamieszczenie niniejszego
sprosto"·ania w poczytnym Tygodniku Pańskim
do artykulu: .Roz!am wśród Niezależnych Sacjalistów w Pabjanicach ": i rzekomo odpowiadają
cemu prawdzie sprostowaniu R. Szymczyka.
Zmuszeni jesteśmy do wyświetlenia opinji publicznej naszego miasta o sprzecznościach w zamieszczonych artykułach. Na mocy uchwały Komitetu Miejscowego Szymczyk Roman zostal
wydalony z partji za niezgodne z programem
partyjnym wystąpienia i działalność publiczną,
za przestępstwa na tury etycznej, niepoczytalne
zachowywanie się wewnątrz partji, niewykonanie
uchwal i inne rzeczy, które zaniechaliśmy narazie
podać do publicznej wiadomości. Niepr:rn· dą jest,
jakoby z racji zrzeczenia się przez Szymczyka R.
mandatu radzieckiego wszedł na jego miejsce
M. Poleski, a prawdą jest, że Poleski wszed! do
Rady Miejskiej na miejsce radnego Hillego. Do
wystąpień publicznych (wyjątek z art.). "na ~ere~
nie Rady Miejskiej, czy też na tereme polityki
krajowej" oświadczamy, źe partja nie przywiązy
wała większej wagi, a w konsekwencji praca
Szymczyka przyniosła nam kilkakrotnie zarzuty
jako człowieka nie szanującego cudzej wlasności.
Dziwnie brzmi w artykule, jakoby Szymczyk byl
naszym "leaderem• a nawet'czlonkiem Centr.Kom.
Wykonaw. - stwierdzamy źe Szymczyk nie byl
członkiem Centr. Kom. Wykon., gdyż partja nasza
posiada więcej świadomy1:h ludzi i Szymezyk z
tych względów nie byl poważnie traktowany.
W partji naszej na terenie Pabjanic nie bylo
rozłamu, poza kilkoma
członkami,
którzy zostali wydaleni na mocy uchwały miejscowego
komitetu.
Racz przyjąć Sz. Redaktorze wyrazy poważania.

Za Komitet:
Sekretarz:

A. Hauk.

Przewodniczący:

Łaski Paweł.

Do
Redakcji Gazety Pabjanickiej

Szanowny Panie Redakto1·ze
W Kurjerze Lódzkim z dnia 9 wrzesma
Rozwoju, umieszczono notatkę, jakobym za
dużycia mia.i być wydalony ze związku Chrz.

Dem., a zarząd tego związku oddal do prokuratora sprawę przeciwko mnie.
Na powyższy artykul wyjaśniam całą prawdę.
Nieprawdą jest, ie ja popełniłem nadużycia, lecz
ja właśnie wykryłem wszystkie brudy popełnione
przez niektóre osoby kierownicze tego związku
praktykowane już od lat trzech, i wszystkie te
dowody ze skargą od siebie oddałem Magistrata-

wi naszego miasta, gdzie po sprawdzeniu mych
oskarżeń, sprawa będzie dopiero skierowana do
prokuratora przy Sądzie Okr. w Lodzi. Z nadzieją, iż Sz. Pan Redaktor zechce łaskawie umieścić
niniejsze sprostowanie zgóry dziękuję.
Z wysokiem poważaniem

Szewczyk Feliks.
Pabjanice, dn. 9 wrzesnia 1926 r.

Sport
Pabjaniczanie w biegu ulicznym w Kaliszu.
W ubiegłą niedzielę dnia 5 września odbyt
bieg uliczny zorganizowany prze-z Ekspres
Ka.liski w Kaliszu. W biegu powyższym wzięli
też udzial i pabjaniczanie z klubu Sportowego
Kruschender, osiągając następujące rezultaty: Lewandowski zajmuje 7 miejsce w <.'Zasie 22 min.
Kupka T. 15 miejsce, Fronczak W. 21 miejsce.
Lewandowski otrzymał żeton bronzowy.
Zaznaczyć należy, że trasa wynosi!a 6,250 m ~
a startowalo zawodników ogólem 60.

się

Hakoah -

P. T. C.

W sobotę, dnia 28 sierpnia w Lodzi odbyly
się zawody w pilkę nożną między drużyną łódzką
Hakoah a miejscową drużyną P. T. C. Lodzianie od początku wykazywali przewagę , mając
wprawę w bieganiu po zielonem boisku, gdy
tymczasem nasi, mając buty niepodkute, ślizgali
Wynik meczu 3:1 na korzyś ć
się po trawie.
Hakoahu.
Następnego dnia odbyly się zawody rewanżowe na boisku P. T. C. w Pabjanicach. Pabjaniczanie, czując się dobrze na swojem boisku,
d:1ielnie atakowali Hakoah, wykazując zdecydo-

i ehęć zmycia dyshonoru,
jakiego zaznali w Lodzi. To też rezultat byl
w porównaniu z dniem poprzednim świetny, mianowicie wyraził się w cyfrach 2:6 na korzyść
pabjaniczan .

waną wolę zwycięstwa

Piłka

koszykowa.

Dalsze rozgrywki w pilce koszykowej miedzy drużynami różnych oddzialów pracowników
firmy Krusche i Ender w Pabjanicach, a należą
cymi do klubu sportowego Kruschender, przedstawiają się jak następuje:
Bielnik 0:27, Techniczny Przędzalnia Drukarnia 4:8. W niedzielę dn. 12 b.m. odbędą
się pólfinałowe zawody, do których stają: Draparnia, Tkalnia, Drukarnia, Bielnik. W dalszą
zaś niedzielę finał, do którego prawdopodobnie
stan~ najsilniejsze dziś drużyny: Draparnia i Tkalnia
Jak z powyższego widać, sport zaczyna interesować coraz to szersze warstwy robotników,
dając dowód stopniowego podnoszenia się ich
kultury. Jest rzeczą niezwyklej wagi znalezienie
jaknajszerszemu ogólo,vi godziwej i zdrowej rozrywki .
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miesiąc można mieć
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sobotę
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w dornu. Prenumeratę
przyjmuje Sekretarjat Redakcji i Księgarnia p. Rab=
cewicza (ul. Zamkowa. Popierajcie swoje pismo!
południu Gazetę Gabjanicką
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